
 
TIỂU SỬ HỘI ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
 
       Nhằm mục đích cổ võ lòng sùng kính Đức Maria với tước hiệu Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp và để cho mọi tín hữu có cơ hội cùng nhau cầu 
nguyện, xin Mẹ ban xuống những ơn lành phần hồn cũng như phần xác, 
nhất là xin Mẹ cứu giúp khi gặp cơn gian nan khốn khó và bệnh tật hiểm 
nghèo.  
       Nhằm đáp ứng các nhu cầu trên, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã 
được thành lập. Nghi thức tuyên hứa của những hội viên đầu tiên được 
cử hành trong một thánh lễ trọng thể tại Thánh Đường Giáo Xứ ĐỨC 
MẸ HẰNG CỨU GIÚP, số 2121 W. Apollo Rd. Garland, Texas vào 
Chúa Nhật 08 tháng 12 năm 2008.  
       Các hội viên phần đông là những người hiện đang sinh hoạt tại Giáo 
Xứ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, tuy nhiên có một số hội viên ở các 
tiểu bang khác như: California, New Jersey, Minesota, và một số đang 
ở các nước như: Đức, Pháp, Canada và Việt Nam. 
 
TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH 
 
   - Cổ võ lòng sùng kính, cậy trông Đức Mẹ Hằng 
      Cứu Giúp. 
  -  Liên kết mọi thành phần dân Chúa và cùng 
     thông công với nhau qua các giờ khấn. 
  -  Đặc biệt dâng lên Mẹ ý nguyện của tất cả    
     người xin khấn cho được các ơn riêng như ý 
     về phần hồn cũng như phần xác. 
 
ĐIỀU KIÊN GIA NHẬP 
 
       Tất cả mọi thành phần dân Chúa, trong hay ngoài giáo xứ, không 
phân biệt nam nữ hay tuổi tác. 
 
BỔN PHẬN HẰNG NGÀY 
 
- Đọc 10 kinh Kính Mừng 
- Kinh Hãy Nhớ (Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria) 
      - Xướng :  Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp ( 3 lần ) 
      - Đáp :       Xin cầu cho chúng con.           
               * Niên liễm : hội viên đóng $ 10/năm 



 
NHỮNG LỢI ÍCH 
      Sùng kính Đức Mẹ HCG sẽ được : 
- Mẹ bảo hộ cách riêng suốt đời, nhất là trong giờ 
  lâm tử. 
- Một phương thế rất thần hiệu, để làm cho kẻ  
  có tội cải tà quy chính. 
- Hưởng nhờ cách riêng các lời cầu nguyện và 
  công nghiệp của các việc lành do Dòng Chúa 
  Cứu Thế và các hội viên khắp thế giới 
- Hưởng nhiều ơn lành, nhất là trong những dịp : 
  Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lễ Thánh An Phong 
  Sô và khi dâng mình lại cho Đức Mẹ mỗi tháng 
  một lần. 
- Hội thăm viếng an ủi và nhất là Hội đặc biệt 
  quan tâm và cầu nguyện khi có hội viên đau yếu  
  hoặc khi gặp các sự khốn khó. 
- Khi qua đời, hội cầu nguyện và xin lễ ngay khi 
  hay tin. 
- Hằng năm, đến ngày giỗ, Hội xin lễ và cầu 
  nguyện liên tục 3 năm cho đến ngày mãn tang. 
 
NHỮNG SINH HOẠT CỦA HỘI  
 
LÀM GIỜ KHẤN 
    - Hằng tuần : Vào mỗi sáng Chúa nhật lúc 7:00 
( trước thánh lễ thứ nhất )  trong giờ khấn hằng tuần Hội làm giờ khấn 
theo ý người xin. 
    - Xin ơn chữa lành cho các hội viên đau ốm, hoặc gặp các sự khốn 
khó phần hồn cũng như phần xác. 
    - Hằng tuần, Hội xin 1 lễ vào sáng Chúa Nhật để cầu bình an cho Hội 
viên và gia đình và cũng cầu cho linh hồn các Hội Viên đã qua đời. 
    - Hằng tháng: Vào mỗi tháng Chúa Nhật thứ 2 trong tháng, cùng với 
giờ khấn như thường lệ, sau Thánh Lễ, hội viên sẽ được dâng mình lại 
cho Đức Mẹ. 
    - Hằng năm vào tháng 6 ngày Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn Mạng 
của Giáo Xứ và cũng là Bổn Mạng của Hội nên Hội cùng với Giáo Xứ 
tổ chức rước kiệu để mừng kính Đức mẹ. Dịp này Hội cũng tổ chức một 
bửa tiệc mừng lễ Bổn Mạng . 



THĂM VIẾNG     Vào các ngày thứ Ba hằng tuần, Hội sẽ tổ chức đi 
thăm những hội viên già yếu hay đau ốm, mỗi khi Ban Điều Hành nhận 
được thông báo từ các toán trưởng. 
 
 
KINH KHẤN 
 
       Mỗi sáng Chúa Nhật hằng tuần, hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp cùng nhau làm giờ khấn chung tại nhà thờ vào lúc 7:00 AM để 
dâng lên Mẹ ý nguyện của những người xin khấn. Quý hội viên nào 
không tham dự được, xin cùng hiệp thông qua bản kinh dưới đây. 
 
- Làm dấu Thánh Giá 
- Kinh Đức Chúa Thánh Thần. 
- Kinh Ăn Năn Tội. 
 
 
Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
 
       Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,* tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng 
cậy trông là dường nào!* Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ 
bày mọi nỗi thiếu thốn khi nầy và trong giờ lâm tử * cùng than van xin 
Mẹ dủ lòng thương giúp và đoái nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin. 
 
( Một người đọc ): 
      1)  Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiểm khốn 
khó, xin Mẹ hãy thương cứu giúp con.  
             ( Đọc chung sau mỗi lời cầu ) : 
 
Xin cứu giúp con ! 
 
      2)  Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà 
thắng trận. 
      3)  Khi yếu đuối sa phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì. 
      4)  Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.       
      5)  Khi xiềng tội lỗi buộc ràng cho con bức  giải. 
      6)  Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng vô phúc mà chịu chẳng nên. 
      7)  Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nải. 
     8) Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ và linh hồn được 
lành mạnh mọi bề. 



     9) Cho con chí quyết chịu lễ thường xuyên và dọn mình chịu lễ cho 
nên. 
   10)  Khi xem lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.  
   11)  Cho con năng thăm viếng và chịu lễ thiêng liêng mà kính tôn Đức 
Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.                                       
    12)  Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt 
mến. 
    13)  Cho con được trung tính theo ơn Chúa gọi, và theo niềm bổn 
phận. 
    14)  Cho con giữ trọn điều răn trên hết là kính mến một Đức Chúa 
Trời và Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con. 
    15)  Cho con lấy lòng kính mến và vâng theo Thánh ý Chúa trong hết 
mọi sự Chúa dạy hay là gởi đến cho con. 
     16) Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhường, chịu khó và yêu 
thương người. 
     17)  Khi  cơn bệnh hành trong xác hay là buồn bã linh hồn. 
     18)  Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn 
bực trong gia đình. 
     19)  Khi buồn bã áy náy trong lòng và những khi không còn trông 
cậy. 
     20)  Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con được giữ bình an linh 
hồn và trông cậy Chúa. 
     21) Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và 
mạnh sức. 
     22)  Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên 
thánh. 
     23)  Cho con cứu lấy các linh hồn trong Luyện ngục. 
     24)  Cho con hãm mình làm việc phúc đức, mà giúp các thầy cả, các 
vị giảng đạo, cùng các người làm việc tông đồ. 
    25)  Cho con được bền đỗ và được giục lòng xin ơn ấy hàng ngày. 
     26) Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ. 
     27) Cho con thúc giục người trong nhà và nhiều người giáo hữu yêu 
mến và cầu xin Mẹ. 
     28)  Khi mang bệnh lần sau hết. 
     29)  Khi chịu các phép bí tích sau hết. 
     30)  Trong cơn hấp hối, phải chước cám dỗ bủa vây. 
     31)  Trong hơi thở sau hết. 
     32) Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Quan xét con. 
     33) Trong Luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó 
cũng bớt lâu dài. 



     34)  Cho ngày kia con tới 
nước Thiên Đàng làm một 
cùng cả thảy người con yêu 
dấu, mà tán tụng Chúa cùng 
Đức Mẹ. 
     35/ Cho con đưa anh em 
bổn đạo về đàng kính mến 
làm tôi Mẹ,  xin Mẹ hãy 
thương giúp đỡ con. 
 
 
Khải :   Lạy Rất Thánh Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin 
            cầu cho con. 
Ứng :  Đáng chịu lấy những 
sự Chúa Kitô đã hứa. 
 
Lời Nguyện :   Lạy Rất 
Thánh Đồng Trinh Maria * 
Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, * cho được 
giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, * thì con nài xin Mẹ dủ lòng 
thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc *  khi phải các cơn cám dỗ, 
* khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là 
trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, * xin cho con siêng năng chạy đến 
cùng Mẹ luôn luôn, * con tin rằng: con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, 
* thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. *  Xin Mẹ ban cho con ơn 
trọng nầy, là siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con 
thảo, *  ngõ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con 
và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. 
       Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, * xin Mẹ ban phước lành cho 
con và cầu bầu cho con khi  
nầy và trong giờ lâm tử.  Amen. 
      Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, * xin che chở mọi kẻ thuộc về con, * ban 
ơn phù hộ cho Đức Giáo Hoàng, * cho Hội Thánh, * cho nước con, * 
cho gia đình con, * cho kẻ thân nghĩa, * kẻ thù nghịch và hết thảy mọi 
kẻ khốn khó: *  sau hết cho các linh hồn trong Luyện ngục. 
 
Lời nguyện vắn tắt : 
       Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, * xin cầu bầu cho con. 



       Lạy Thánh An Phong Sô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ 
con trong những cơn khốn khó, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. 
 
- Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh 
 
 
 
Kinh Hãy Nhớ  
      Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ 
xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu 
chữa cứu giúp mà Đức mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy tôi lấy 
lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ 
là Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến tôi là 
kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời tôi kêu xin, một 
dủ lòng thương mà nhậm lời tôi cùng. Amen.      
   - Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con (3 lần ) 
 
 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần 
        Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng 
vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng 
con là những kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa 
Trời trong lòng chúng con: chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa 
Thánh Thần xuống . 
        - Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 
        Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh 
Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rày chúng con cũng 
xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ùi dạy dỗ 
chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa 
Giêsu Kitô là Chúa Chúng con. Amen. 
 
 
Kinh Ăn Năn Tội 
        Lạy Chúa con, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã 
dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con 
đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn 
cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự : con dóc lòng chừa cải, và 
nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. 
Amen.  
 


